Afsprakennota zomer 2020

Indien u uw kind voorinschrijft via de website www.belspeelse.be, gaan wij ervan uit dat u
deze afspraken heeft gelezen en heeft goedgekeurd.

Beste ouders, beste spelers

Hierbij kan u de afspraken voor onze werking in de zomer van 2020 terugvinden. U zal
opmerken dat deze afspraken enigszins anders zijn dan de voorbije jaren omwille van de
coronamaatregelen. Wij streven als speelplein namelijk naar een zo veilig en gezond
mogelijke speelomgeving voor uw kind.

Inschrijven
De eerste speelpleinweek gaat door van 27 tot en met 31 juli 2020. Tijdens deze week
zullen we op 31 juli een uitstap plannen. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de
mogelijkheden zijn voor uitstappen omwille van de maatregelen die nog overal gelden. Wij
proberen dit zo snel mogelijk vast te leggen, maar wij geven het alvast mee omdat we voor
deze uitstap willen rekenen op eigen vervoer (bus-/treinvervoer moet zoveel mogelijk
vermeden worden). Om jullie als ouder niet te ver te moeten laten rijden, blijven we in de
buurt van Belsele voor deze activiteit.
De tweede speelpleinweek gaat door van 3 tot en met 7 augustus 2020.
Kandidaatstellingen voor onze werking zullen mogelijk zijn vanaf zaterdag 13 juni om 10u
via de website www.belspeelse.be. Dit is nog geen definitieve inschrijving. De
kandidaatstellingen zullen grondig bekeken worden in het kader van de vooropgestelde
gezondheidsmaatregelen en nadien zal uw kind worden bevestigd of op de wachtlijst worden
geplaatst. U ontvangt hierover een e-mail.
De verdere afspraken zijn terug te vinden in de specifieke afsprakennota rond
inschrijvingen.
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Betaling
We vragen €5 per dag waarop uw kind komt spelen. U dient niet vooraf te betalen. De
afrekening gebeurt op de eerste dag van het speelplein. Je betaalt in één schijf voor de rest
van de week.
Opgelet, u zal niet cash of met de kaart kunnen betalen. Betaling is enkel mogelijk via een
QR-code (Payconiq, Bancontact app…). Indien u hierover vragen heeft, kan u ons
contacteren via ons mailadres, bij voorkeur minstens een week voor de werking.
Als uw kind minder dagen komt dan waarvoor hij/zij op voorhand werd ingeschreven, zal er
geen terugbetaling gebeuren. Indien het gaat om overmacht, contacteert u zelf de
hoofdanimator.

Zelf te voorzien
Elk kind brengt een eigen gepersonaliseerde drinkbus/drinkbeker mee voor de bedeling
van water en andere dranken. Wij voorzien een aanbod aan dranken en voldoende water,
maar wij mogen zelf geen bekers uitdelen.
Ook voorziet elk kind zelf een brooddoos met middageten. Tussendoortjes zullen door het
speelplein worden voorzien.
Op warme en/of zonnige dagen verwachten wij dat de kinderen ’s ochtends ingesmeerd
toekomen. We vragen ook dat de kinderen zelf zonnecrème meebrengen. Later op de dag
voorzien we (indien nodig) een extra (begeleid) insmeermoment.

Hygiëne
Wij volgen de opgestelde hygiënemaatregelen nauwgezet. Indien uw kind een
coronabesmetting oploopt in de speelpleinweken of de weken daarna, zijn wij daar in geen
geval aansprakelijk/verantwoordelijk voor.
Indien een kind de opgestelde hygiëneregels weigert te volgen of tegenwerkt door
bijvoorbeeld met opzet te hoesten, niezen of spuwen naar een ander kind of een animator,
kan het kind de toegang tot het speelplein met onmiddellijke ingang ontzegd worden.
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Medisch en ondersteuning
Bij ziektesymptomen, blijf je thuis. Je verwittigt de hoofdanimator hierover.
Wij verwachten dat de medische fiches eerlijk en nauwkeurig ingevuld worden.
Behoort uw kind tot de risicogroep bij een coronabesmetting, vragen wij niet in te schrijven.
Indien uw kind extra ondersteuning nodig heeft, vragen wij dit ook zeker te vermelden bij
de inschrijving. Enkel op die manier kunnen we bekijken of we de nodige ondersteuning
kunnen bieden.
Bij eventuele zorgpunten vragen wij dat het kind de eerste dag wordt gebracht door een
ouder. Een contactmoment (op veilige afstand) met een (hoofd)animator is mogelijk.
Wij verwachten dat er op elk moment een contactpersoon kan opgebeld worden om het kind
meteen te komen halen bij (vermoeden van) ziekte of bij het niet opvolgen van maatregelen.
U geeft de gegevens van deze persoon door via de medische fiche.
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Contact
Voor vragen/bedenkingen kan u bij ons terecht via info@belspeelse.be of via onze
Facebookpagina.
Aan het begin van de werking zal u ook de contactgegevens van de hoofdanimatoren
ontvangen.

Wij danken u voor het doornemen van deze maatregelen. Wij hopen uw kind te mogen
verwelkomen deze zomer en we kijken er alvast naar uit.

Tot dan!

Team Belspeelse
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